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bo
vårt vandrarhem erbjuder ett enkelt men 
trivsamt boende på en fantastiskt naturskön 
udde i sjön Sommen.

Här finns två-, tre- och sexbäddsrum med 
sammanlagt 59 bäddar fördelade på 23 rum 
i två byggnader. i varje hus finns ett själv-
hushållskök.

vi serverar en god frukostbuffé i vår matsal 
och med lite tur kan du äta den utomhus 
med vattnet inpå husknuten.

Solviken vid Torpön har öppet hela året.

träffas
En perfekt plats för konferenser som du vill 
och har råd att återkomma till. vi  erbjuder 
inte lyx, men god mat och bra service i 
en naturskön miljö för alla sinnen. Här 
finns många möjligheter till teambildande 
 aktiviteter  eller bara avstressat lugn.

vi har tre konferenslokaler, där den största 
har plats för upp till 80 deltagare.

Här finns också festlokal med scen, perfekt 
för bröllop, kalas och annat som gör livet 
värt att leva.

vi hjälper dig gärna att planera och 
 genomföra konferensen, bröllopsfesten, 
födelsedagskalaset, släktfesten och andra 
tillställningar.

Tel 0140-40 100        www.solviken.nu



aktIVIteter

Här: vandrings- och cykelpaket, naturbad, 
bastu, badtunna, kanot- & båtuthyrning, fiske, 
skridsko, båttur och provningar.

I trakten: Badplats, Torpa kyrkby, 
 fågelmader, Torpöns Färjeläge (restaurang, 
glassbar, höghöjdsbana, naturum), gårds butiker, 
hantverkare, ostkaksbageri, utflyktsmål, Asby 
 rallykart, Asby Alpina skidbacke, Tranås Golf-
bana, kajakuthyrning,  naturreservat, shopping, 
simhall,  bowling, hästridning mm.

äta och DrICka
Kommer du ensam eller i liten grupp kan 
vi hjälpa dig med en enkel måltid om du 
önskar det. 

För större grupper har vi en bokningsmeny 
där det finns allt från förmiddagskaffe till 
luncher, bufféer och festmiddagar. i bok-
ningsmenyn har vi många goda Ydre-rätter, 
t ex Torpö-tallrik, Brostorps ostkaka och 
Stebbarpsglass. vi behöver din beställning 
från menyn några dagar i förväg för att 
förbereda er ankomst på bästa vis.

Har du speciella önskemål är vi alltid 
öppna för att diskutera. ring oss så hittar vi 
ett upplägg som passar just ditt sällskap och 
syfte. vi är alltid villiga att anpassa oss efter 
dina önskemål så långt vi förmår.
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Torpöns Färjeläge hittar du  
på Torpöns nordspets

Kommer du landvägen norrifrån tar du vår 
linfärja ”Viktoria” över sundet till Torpön.

I söder är Torpön förbunden med fast landet 
via en bro.  N 58°01’42,9’’   E 15°05’21,9’’

Öppet mellan maj och september. 

Tel 0140-420 41     www.torpon.net

restaurang • café • glassbar 
camping • sommarbutik 

båtmack • boule • kanoter • färja 
höghöjdsbana • båtturer 
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Solviken Vandrarhem & Konferens • 573 94 Tranås

Tel 0140-40 100   

     
www.solviken.nu

HiTTa HiT

MEd buss FRåN TRANås: buss 630 
mot Österbymo, hållplats “bubbe-
torp” efter ca 14 min.  
www.ostgotatrafiken.se

MEd bIl: Från Tranås, 20 km, väg 
131 mot Österbymo. Man passe-
rar Hestra/Östergötland. Cirka 4 
km efter Hestra svänger man till 
vänster, mot solviken.

GPs TIll solVIKEN  
N 57°57`42” E 15°08`54”

Medlem i Svenska Turistföreningen

Varmt välkommen till oss!
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restaurang •café •glassbar 
•camping •boule •färja •sommarbutik 

•båtmack •kanoter •höghöjdsbana
Båtturer med ”Elin af Torpön”

Vandrarhem & konferens


